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Изменение 4
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) От съображения, свързани с 
общественото здраве, правната 
съвместимост и предсказуемостта за 
икономическите оператори, 
измененията във всички видове
разрешителни за пускане на пазара 
следва да бъдат предмет на 
хармонизирани правила.

(6) От съображения, свързани с 
общественото здраве, правната 
съвместимост и предсказуемостта за 
икономическите оператори, 
измененията в разрешителните за 
пускане на пазара, с изключение на 
изцяло националните разрешителни, 
основаващи се на член 10а от 
Директива 2001/83/ЕО, следва да бъдат 
предмет на хармонизирани правила.

Or. en

Обосновка

The application of the new variations system should be proportionate. Therefore homeopathic 
and traditional herbal medicinal products are already exempted from the proposal. The 
exemption should be extended to include medicines for human use which have been 
authorised nationally on the basis of a bibliographical application as defined in Article 10a of 
Directive 2001/83/EC, provided that these medicines do not use a European (decentralised or 
mutual recognition) authorisation procedure and stay exclusively on a national market.

Изменение 5
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) По съображения за 
пропорционалност и в случай на 
разрешителни за пускане на пазара, 
които не са издадени вследствие на 
централизирана процедура за издаване 
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на разрешителни за пускане на пазара, 
процедура за взаимно признаване или 
децентрализирана процедура (т.нар. 
изцяло национални разрешителни за 
пускане на пазара), хармонизираните 
правила за изменения, внесени след 
получаването на разрешително, на 
условията на разрешителните за 
пускане на пазара на лекарствени 
продукти следва да се прилагат 
единствено за тези лекарствени 
продукти, които са получили 
разрешение след датата, на която 
настоящата директива трябва да 
бъде транспонирана в националното 
право на държавите-членки. Това е 
необходимо, за да предпазят 
фармацевтичните дружества с голям 
брой изцяло национални 
разрешителни за пускане на пазара,
много от които са МСП, от 
допълнителни разходи и 
допълнителни регулаторни тежести, 
произтичащи от промяната от 
установената национална 
регулаторна рамка в съответната 
държава-членка към европейската 
рамка. Въпреки това настоящата 
директива не следва да 
възпрепятства дадена държава-
членка от разширяване на 
хармонизираните правила за 
изменения, внесени след получаването 
на разрешително, на условията на 
разрешителните за пускане на пазара 
на лекарствени продукти за 
лекарствени продукти, които имат 
изцяло национално разрешително за 
пускане на пазара и са получили 
разрешително преди датата, на 
която настоящата директива 
доброволно трябва да бъде 
транспонирана в националното право 
на държавите-членки.

Or. en
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Обосновка

 Purely national MAs are held primarily by SMEs.

 The high costs and additional regulatory burden resulting from the change from current 
national systems to the European framework affect SMEs in particular.

 It is contradictory to the Commission’s political intention, shared by the EP, to‘think small 
first’. 

 For reasons of proportionality the European variation system should only apply 
mandatorily to purely national MAs granted after this directive has become applicable; for 
MAs granted before that date Member States should have the choice. 

 This helps SMEs to save financial and human resources

Изменение 6
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/82/EО
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Член 10, параграф 3 се заменя със 
следния текст:

заличава се

“3. „3. Чрез дерогация от член 11 
Комисията изготвя списък на 
веществата, които са съществено 
необходими за лечението на 
нечифтокопитни животни и за 
които карентният срок не трябва да 
бъде по-малък от шест месеца, 
съгласно мерките за контрол, 
определени в Решения 93/623/ЕИО и 
2000/68/ЕО.
Тази мярка, предназначена да измени 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълва, се приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 89, параграф 2а.“

Or. fr
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Обосновка

The amendments concerned here (6-16), which are of a purely legal nature, are intended 
solely to bring Directive 2001/82/EC into line with the relevant new comitology procedure 
(the regulatory procedure with scrutiny). They are not directly related to the subject of the 
proposal, that is to say, changes to marketing authorisations. They already appear, moreover, 
in the Commission’s ‘all-inclusive’ proposal (COM(2008)0071 – 2008/0032(COD)) and are 
consequently redundant in this proposal. They should therefore be deleted.

Изменение 7
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2001/82/EО
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 11, параграф 2 третата 
алинея се заменя със следния текст:

заличава се

„Въпреки това Комисията може да 
променя тези специфични карентни 
периоди. Тези мерки, предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
89, параграф 2а.“

Or. fr

Изменение 8
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2001/82/EО
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В член 13, параграф 1 четвърта 
алинея се заменя със следния текст:

заличава се
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„Въпреки това при ветеринарни 
лекарствени продукти за риба и пчели 
или за други животински видове, 
определени от Комисията, 
десетгодишният срок, предвиден в 
алинея втора, се удължава до 13 
години.
Тази мярка, предназначена да измени 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълва, се приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 89, параграф 2а.“

Or. fr

Изменение 9
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2001/82/EО
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В член 17, параграф 1, втората 
алинея се заменя със следния текст:

заличава се

„Ако се счита за обосновано в 
светлината на нови научни 
доказателства, Комисията може да 
адаптира точки б) и в) от алинея 
първа. Тези мерки, предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
89, параграф 2а.“

Or. fr
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Изменение 10
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2001/82/EО
Член 50 а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Член 50а, параграф 2 се заменя със 
следния текст:

заличава се

“2. „2. Комисията приема всяко 
изменение, което може да се окаже 
необходимо за адаптиране на 
разпоредбите от параграф 1 към 
научно-техническия прогрес.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
89, параграф 2а.“

Or. fr

Изменение 11
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/82/EО
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В член 51, първа алинея се заменя 
със следния текст:

заличава се

„Принципите и насоките за добра 
производствена практика на 
ветеринарни лекарствени продукти, 
посочени в член 50, буква е), се 
приемат от Комисията под формата 
на директива, адресирана до 
държавите-членки. Тези мерки, 
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предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
89, параграф 2а.“

Or. fr

Изменение 12
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/82/EО
Член 67 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В член 67 буква аа) се заменя със 
следния текст:

заличава се

„аа) ветеринарни лекарствени 
продукти, предназначени за животни, 
отглеждани за производство на 
храни.
Въпреки това държавите-членки 
могат да разрешават изключения от 
това изискване съгласно критериите, 
установени от Комисията. Тази 
мярка, предназначена да измени 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълва, се приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 89, параграф 2а.
Държавите-членки могат да 
продължат да прилагат 
националните разпоредби до:
- датата на прилагане на решението, 
прието в съответствие с алинея 
първа; или
- 1 януари 2007 година, ако до 31 
декември 2006 година няма прието 
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такова решение;“

Or. fr

Изменение 13
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2001/82/EО
Член 68 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Член 68, параграф 3 се заменя със 
следния текст:

заличава се

“3. „3. Комисията приема всяко 
изменение на списъка на 
субстанциите, посочен в параграф 1.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
89, параграф 2а.“

Or. fr

Изменение 14
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Директива 2001/82/EО
Член 75 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Член 75, параграф 6 се заменя със 
следния текст:

заличава се

“6. „6. Комисията може да измени 
параграф 5 в светлината на опита, 
придобит от неговото действие.
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Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
89, параграф 2а.“

Or. fr

Изменение 15
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2001/82/EО
Член 79

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Член 79 се заменя със следния 
текст:

заличава се

„Член 79
Комисията приема всички изменения, 
които може да се окажат 
необходими за актуализиране на 
разпоредбите на параграфи от 72 до 
78 предвид научно-техническия 
прогрес.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
89, параграф 2а.“

Or. fr
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Изменение 16
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2001/82/EО
Член 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Член 88 се заменя със следния 
текст:

заличава се

„Член 88
Комисията приема всички изменения, 
необходими за адаптирането на 
приложение І към научно-
техническия прогрес.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
89, параграф 2а.“

Or. fr

Изменение 17
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1
Директива 2001/83/EО
Член 23 б– параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема подходящите мерки 
за проверка на измененията в условията 
на разрешителните за пускане на пазара, 
предоставени в съответствие с 
настоящата директива.

Комисията приема подходящите мерки 
за проверка на измененията в условията 
на разрешителните за пускане на пазара, 
предоставени в съответствие с 
настоящата директива. Измененията 
на изцяло национални разрешителни 
за пускане на пазара, основаващи се на 
член 10а от настоящата директива, 
могат да продължават да следват 
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съществуващи национални процедури, 
при условие че съответните 
продукти не са част от 
децентрализирана процедура или 
процедура за взаимно признаване при 
издаване на разрешителни.

Or. en

Обосновка

As far as traditional herbal and homeopathic medicines are concerned, it should be left up to 
the Member States to apply the European variation system to purely national marketing 
authorisations for products of well-established use by analogy, provided that these medicines 
do not use a European (decentralised or mutual recognition) authorisation procedure and 
stay exclusively on a national market.

Изменение 18
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1
Директива 2001/83/EО
Член 23 б– параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, приети от Комисията, не 
се прилагат за лекарствени продукти, 
които не са получили разрешително 
съгласно процедурата за взаимно 
признаване или децентрализираната 
процедура и които са получили 
разрешително за пускане на пазара 
преди [датата, посочена в член 3, 
параграф 1 от Директива xxxx/yy/EО 
за изменение на Директива 
2001/82/EО и Директива 2001/83/EО 
относно измененията на условията за 
разрешителни за пускане на пазара на 
лекарствени продукти]. Настоящата 
разпоредба не възпрепятства дадена 
държава-членка доброволно да 
прилага тези мерки за лекарствени 
продукти, посочени в настоящия 
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параграф.

Or. en

Обосновка

 Purely national MAs are held primarily by SMEs.

 The high costs and additional regulatory burden resulting from the change from current 
national systems to the European framework affect SMEs in particular.

 It is contradictory to the Commission’s political intention, shared by the EP, to ‘think 
small first’. 

 For reasons of proportionality the European variation system should only apply 
mandatorily to purely national MAs granted after this directive has become applicable; for 
MAs granted before that date Member States should have the choice. 

 This helps SMEs to save financial and human resources.

Изменение 19
Avril Doyle, Donato Tommaso Veraldi, Iles Braghetto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1 а (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 23 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Добавя се следният член 23в:
„Член 23в
Подходящите мерки, приети от 
Комисията, трябва да отчитат 
следните елементи:
- По практически съображения за 
ефикасност във всички категории 
изменения следва да се включи 
възможността за подаване на единно 
заявление за едно или повече 
идентични изменения, внесени по 
отношение на няколко разрешителни 
за пускане на пазара;
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- В рамките на разширяването на 
обхвата на разрешителните за 
пускане на пазара следва да се 
предостави възможност, въз основа 
на обосновка, за подаване на отделно, 
пълно заявление за разрешение за 
лекарствен продукт, който вече е 
получавал разрешение под друго 
наименование и с различно обобщение 
на характеристиките на продукта.
Въпреки това заявлението ще се 
разглежда като принадлежащо към 
същото глобално разрешително за 
пускане на пазара, определено в член 6, 
параграф 1.“

Or. en

Обосновка

It is important to extend the possibility of submitting a single application to other categories 
of modifications. The current system provides for the possibility, when extending the 
marketing authorisation application, of submitting a complete, separate application for 
authorisation for a medicine that has already been authorised under another name and with a 
different product characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The 
names of certain medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the 
same name for a different pathology could be prejudicial to the patient. Furthermore, in order 
to be in line with Article 6(1) of Directive 2001/83/EC (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission in 2005, this 
amendment clearly stipulates that it is in keeping with the provision related to global 
marketing authorisations defined in Article 6(1) of Directive 2001/83/EC.

Изменение 20
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1 а (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 23 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Добавя се следният член 23в:
„Член 23в
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Подходящите мерки, приети от 
Комисията, трябва да отчитат 
следните елементи:
- По практически съображения за 
ефикасност във всички категории 
изменения следва да се включи 
възможността за подаване на единно 
заявление за едно или повече 
идентични изменения, внесени по 
отношение на няколко разрешителни 
за пускане на пазара;
- В рамките на разширяването на 
обхвата на разрешителните за 
пускане на пазара следва да се 
предостави възможност, въз основа 
на обосновка, за подаване на отделно, 
пълно заявление за разрешение за 
лекарствен продукт, който вече е 
получавал разрешение под друго 
наименование и с различно обобщение 
на характеристиките на продукта. 
Въпреки това заявлението ще се 
разглежда като принадлежащо към 
същото глобално разрешително за 
пускане на пазара, определено в член 6, 
параграф 1.“

Or. en

Обосновка

Firstly, it seems important to extend the possibility of submitting a single application to other 
categories of modifications. Secondly, the current system provides for the possibility, when 
extending the MA application, of submitting a complete, separate application for 
authorisation for a medicine that has already been authorised under another name and with a 
different product characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The 
names of certain medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the 
same name for a different pathology could be prejudicial to the patient.

 To be in line with Article 6(1) of Directive 2001/83/EC (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission en 2005 1, this 
amendment clearly stipulates that it is in keeping with the provision related to global 
marketing authorisations defined in Article 6(1) of Directive 2001/83/EC.
                                               
1 Notice to Applicants, VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation; CHAPTER 1 
MARKETING AUTHORISATION, point 7.2, page 35, November 2005.
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Изменение 21
Edite Estrela

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1 а (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 23 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Добавя се следният член 23в:
„Член 23в
Подходящите мерки, приети от 
Комисията, трябва да отчитат 
следните елементи:
- По практически съображения за 
ефикасност във всички категории 
изменения следва да се включи 
възможността за подаване на единно 
заявление за едно или повече 
идентични изменения, внесени по 
отношение на няколко разрешителни 
за пускане на пазара;
- В рамките на разширяването на 
обхвата на разрешителните за 
пускане на пазара следва да 
продължава да се предоставя 
възможност, въз основа на обосновка, 
за подаване на отделно, пълно 
заявление за разрешение за лекарствен 
продукт, който вече е получавал 
разрешение под друго наименование и 
с различно обобщение на 
характеристиките на продукта. 
Въпреки това заявлението е предмет 
на процедурата за издаване на 
разрешителни за пускане на пазара, 
предвидена в член 6, параграф 1.“

Or. pt
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Обосновка

In keeping with Directive 2001/83/EC and bearing in mind the interpretation agreed by the 
Member States, published by the Commission in 2005, applications for authorisation of a 
medicinal product should be subject to the marketing authorisation procedure as laid down in 
Article 6(1) of Directive 2001/83/EC.

Изменение 22
Anne Ferreira

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1 а (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 23 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Добавя се следният член 23в:
„Член 23в
Подходящите мерки, приети от 
Комисията, трябва да отчитат 
следните елементи:
- По практически съображения за 
ефикасност във всички категории 
изменения следва да се включи 
възможността за подаване на единно 
заявление за едно или повече 
идентични изменения, внесени по 
отношение на няколко разрешителни 
за пускане на пазара;
- В рамките на разширяването на 
обхвата на разрешителните за 
пускане на пазара следва да се 
предостави възможност, въз основа 
на обосновка, за подаване на отделно, 
пълно заявление за разрешение за 
лекарствен продукт, който вече е 
получавал разрешение под друго 
наименование и с различно обобщение 
на характеристиките на продукта. 
Това заявление се разглежда като 
част от разрешителното за пускане 
на пазара, посочено в член 6 от 
настоящата директива.“
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Or. fr

Обосновка

Le système actuel prévoit la possibilité pour une extension de l’AMM, de présenter une 
demande d’autorisation complète et distincte pour un médicament qui a déjà été autorisé, 
mais sous une autre dénomination et avec un résumé des caractéristiques du produit différent

Il est essentiel de conserver cette possibilité. Toutefois, pour clarifier la situation juridique, il 
convient de préciser que toute extension de l’AMM fait partie de l’AMM du médicament déjà 
autorisé, en accord avec l’article 6, paragraphe 1 de la directive 2001/83 (modifiée) et 
l’interprétation accordée par tous les Etats membres et publiée par la Commission 
européenne en 2005 1. 

Изменение 23
David Martin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1 а (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 23 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Добавя се следният член 23в:
„Член 23в
Подходящите мерки, приети от 
Комисията, трябва да отчитат 
следните елементи:
- По практически съображения за 
ефикасност във всички категории 
изменения следва да се включи 
възможността за подаване на единно 
заявление за едно или повече 
идентични изменения, внесени по 
отношение на няколко разрешителни 
за пускане на пазара;
- В рамките на разширяването на 
обхвата на разрешителните за 
пускане на пазара следва да се 
предостави възможност, въз основа 

                                               
1 Notice to Applicants, VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation; CHAPTER 1 
MARKETING AUTHORISATION, point 7.2 page 35, November 2005
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на обосновка, за подаване на отделно, 
пълно заявление за разрешение за 
лекарствен продукт, който вече е 
получавал разрешение под друго 
наименование и с различно обобщение 
на характеристиките на продукта. 
Въпреки това заявлението ще се 
разглежда като принадлежащо към 
същото глобално разрешително за 
пускане на пазара, определено в член 6, 
параграф 1.“

Or. en

Обосновка

Firstly, it seems important to extend the possibility of submitting a single application to other 
categories of modifications. Secondly, the current system provides for the possibility, when 
extending the MA application, of submitting a complete, separate application for 
authorisation for a medicine that has already been authorised under another name and with a 
different product characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The 
names of certain medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the 
same name for a different pathology could be prejudicial to the patient.

To be in line with Article 6(1) of Directive 2001/83/EC (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission in 2005 1, this 
amendment clearly stipulates that it is in keeping with the provision related to global 
marketing authorisations defined in Article 6(1) of Directive 2001/83/EC.

Изменение 24
Riitta Myller

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1 а (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 23 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Добавя се следният член 23в:

                                               
1 Notice to Applicants, VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation; CHAPTER 1 
MARKETING AUTHORISATION, point 7.2 page 35, November 2005
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„Член 23в
Подходящите мерки, приети от 
Комисията, трябва да отчитат 
следните елементи:
- По практически съображения за 
ефикасност във всички категории 
изменения следва да се включи 
възможността за подаване на единно 
заявление за едно или повече 
идентични изменения, внесени по 
отношение на няколко разрешителни 
за пускане на пазара. 
- В рамките на разширяването на 
обхвата на разрешителните за 
пускане на пазара следва да се 
предостави възможност, въз основа 
на обосновка, за подаване на отделно, 
пълно заявление за разрешение за 
лекарствен продукт, който вече е 
получавал разрешение под друго 
наименование и с различно обобщение 
на характеристиките на продукта. 
Въпреки това заявлението ще се 
разглежда като принадлежащо към 
същото глобално разрешително за 
пускане на пазара, определено в член 6, 
параграф 1.“ 

Or. fi

Обосновка

The rapporteur’s Amendment 3 needs to be slightly altered in order to be brought into line 
with the interpretation of Directive 2001/83/EC unanimously agreed by the Member States.

Изменение 25
Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1 а (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 23 в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Добавя се следният член 23в:
Подходящите мерки, приети от 
Комисията, трябва да отчитат 
следните елементи:
- По практически съображения за 
ефикасност във всички категории 
изменения следва да се включи 
възможността за подаване на единно 
заявление за едно или повече 
идентични изменения, внесени по 
отношение на няколко разрешителни 
за пускане на пазара;
- Без да се накърнява глобалното 
разрешително за пускане на пазара, 
посочено в член 6, параграф 1, в 
рамките на разширяването на 
обхвата на разрешителните за 
пускане на пазара следва да се 
предостави възможност, въз основа 
на обосновка, за подаване на отделно, 
пълно заявление за разрешение за 
лекарствен продукт, който вече е 
получавал разрешение под друго 
наименование и с различно обобщение 
на характеристиките на продукта.“

Or. en

Обосновка

This is an addition to Amendment 3 by the rapporteur. It should be clarified that such 
separate applications for authorisation for a medicinal product that has already been 
authorised under another name and with a different product characteristic summary have no 
effects on the duration of data exclusivity of this medicinal product.
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Изменение 26
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за постигане на 
съответствие с настоящата директива, 
не по-късно от [12 месеца от датата на 
нейното влизане в сила]. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и таблицата на 
съответствието между тези разпоредби 
и настоящата директива.

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за постигане на 
съответствие с настоящата директива, 
не по-късно от [24 месеца от датата на 
нейното влизане в сила]. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и таблицата на 
съответствието между тези разпоредби 
и настоящата директива.

Or. en

Обосновка

The transitional period of 12 months is too short in the light of the considerable changes for 
many national marketing authorisations. It is therefore appropriate to extend this period to 24 
months.
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